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Model 55 Letní tričko 
 
Pro vel. 36 /40  = čísla vlevo 
Pro vel. 42 / 46  = čísla vpravo 
Pokud je uveden pouze jeden údaj, tak platí pro obě velikosti. 
 
 
Materiál: Kara značky Austermann  
46 % polyamid, 27% bavlna, 27 % polyakryl, délka návinu = cca. 125 m / 50 g 
400 (450) g barva 13 gerbera 
 
Jehlice č. 4 a 4,5 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet (pokud je to potřeba, změňte číslo jehlic) 
 
Žebrový vzor: (vzorek práce: 23 ok a 32 řad = 10 x 10 cm (měřeno v lehce nataženém stavu) 
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor: (vzorek práce: 21 ok x 32 řad = 10 x 10 cm)  
Počet ok dělitelný 4 + 2 krajová oka (krajová oka vždy pleteme obrace, aby vznikl pevný okraj) na 
jehlicích č. 4,5 
1. řada (lícová): krajové oko, * 3 oka obrace splést, 1 nahodit, 1 obrace, 1 nahodit *, krajové oko 
2. řada: hladce 
3. řada: krajové oko, *1 nahodit, 1 obrace, 1 nahodit, 3 oka obrace splést *, krajové oko 
4. řada: hladce 
Vzor mezi * neustále opakujeme 
1. – 4. řadu neustále opakujeme. 
 
Pracovní postup: 
 
Model se plete napříč.  
 
Zadní díl: 
Začneme na 118 (130) ok a pleteme základním vzorem. Po 56 
(66) cm od začátku oka uzavřeme. 
 
Přední díl: 
Pleteme stejně jako zadní díl, jen po 23 (28) cm od začátku 
pokračujeme žebrovým vzorem. Po dalších 10 cm pleteme 
opět základním vzorem. Po 56 (66) cm od začátku oka 
uzavřeme 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
Sešijeme ramenní švy přes 14 (19) cm. Pro lemy rukávů 
nabereme z obou stran ramenního švu přes 24 (26) cm po 48 
(58) okách = celkem 48 (58) ok a pleteme žebrovým vzorem. 
Po 10 cm oka v rytmu vzoru uzavřeme.  
Sešijeme postranní švy, sešijeme lemy rukávů, přeložíme je na 
polovinu dovnitř a přišijeme. 


